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مستخلص البحث

جزر لقمرزا لم زس ى زرل اسقاززس سزرزسل جزر لقمرزا لمقززي يا ازي فيا ازي زمز يز
لقرراط لقهندي شزا ازس ا ليا ازسي م هزدب لق رز

لق اسسززاي لقيز اززدهذ يز لززال لقدمقززي لقيز شززهد

لقزل لقمزس لقضزء يىزل لقريراز لا

يمززا لسززيم قهس يز يا ززس سززني

 1975لقعديززد ز لقريرا ز لا لق اسسززاي يرقىززي سع م ززس

لقع زززا ي لقي ز ز ززسم

لقز ز( )20ل م زسنا س اززا ي ز لسززير لا لق ززاعاا لق ا ززاي يى ززل جر زاا ززسيء لا ززد

فبا جر لأل خبال لقمرايا يض ن ي زدلء لقءض لعايصسلي قىدمقي لقاي فقمل
ظ قز يىززل لقءضز لق اسسز ا ماززد جززس لقزا يىززل شزززل رزسمع

قكززل ز جر ازز ل زءلي م ززءلاى ا مقكززءي جززر لقمرززا يضزءلن يز
لعس

ل صززسقاي يسشززىي

نظرززي لقرز زرا

يمد كسي قىرنظري ءاف ملضح ز سل كل س سبق ز زعزء ل

لزديذ ز

خ ق ز ز لقررسيظ ز ززي يى ز ززل لس ز ززيم ع لق ز ززر مما ز ززدزهسا ملقعر ز ززل يى ز ززل ليره ز ززس به ز ززدب

لقررسيظي يىل لسيم لا لس لق اسس ي

الكلمات المفتاحية  :جر لقمرا؛ نظرزي لقرز زرا لعسز
ملع

لعيا م ي

؛ ل زءلي؛

ىزل لق زى
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Abstract

Comoros, now known as the Union of Comoros, is an
African country in the Indian Ocean, east of Africa. The
research aims to shed light on the political changes that have
occurred in this country after its independence from France in
1975, it has undergone many political disturbances, such as the
20 coup d'état, as well as the continued French control of the
island of Mayotte which is one of the most important Comoros,
coincided with the deterioration of the economic situation of the
country, which was reflected on the political situation through
unsuccessful attempts to secession in the islands of Anjouan
and Mwali. As a member of the Organization of the Islamic
Conference (OIC), the Organization had a clear stance towards
all the previous developments; the Organization has been
working to preserve the independence and unity of Comoros;
support it economically to maintain its political stability.
Keywords: Comoros; Organization of the Islamic Conference
(OIC); Anjouan; African Peace and Security Council.
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مقدمة
زعد جر لقمرا لاد لقدمع لقعا اي لقي

ىعر لقل ز س ع لعادلث لقي

سقذ ا عسن كبا لنا

شهدزهس لق ساي لق اسساي لقعا اي معسارس لقرشاقاي

قىماي لقعشا ا س اا ي لقرءا لق رالي لق عاد ق ر لقمرا

خ ع لقنصف لققس

شاا

لقمس ا لعيا ايا مضعف لم لس يا اسن

با ضعف لع زس س

ملعايصسلىي ملقع زا ي قىدمقيا قهال جس لق ر

يىل لقريرا لا

لق اسساي

ءضءع لقد لسي بهدب ز ىاط لقضء

لقي شهدزهس لق ساي لق اسساي لقدلخىاي ق ر لقمرا خ ع لقردا لقي

زىذ لسيم قهس سني  1975ملقي
مزدخل لاىار
م رسمع

لقي سللا ملقاي

ي

ملمق

س لصد ز

د

لقشأي لقدلخى

لع صسع لقرديء ي

لقل صد لبا

ز

يىل شزل ل س

ق ر لقمراا مكس ذ لع م س

لقع زا ي

يا س لبا صء لقا لقيدخلا كرس يرد لق ر

ءلاف نظري لقر زرا لعس
ا لا ل

ساسساي ملايصسلىي

لديذ

ز سل زىا لقريرا لا

خ ع زي

خ قهس لقل زا ا لقصدع لقاي شهدز لق بهي

لقدلخىاي ي جر لقمرا بهدب لقر سظ يىل مادا لقدمقي مضرسي لسيم قهس ي
أهمية البحث:
زكر

فلراي لق ر

يض ن ي

زعء ا لق س ا لقرعاي

ملقعىر

لقيخصص لقل رسمقي زماا لقر س لق اسس ي جر لقمرا كدمقي يا اي
يس عي م صد فبا لقريرا لا

قا ذ سقمصااا

لق اسس

نظري لقر زرا لإلس
اشكالية البحث:
يرا لا

ييعىق لق ر

خ ع

لق اسساي ملعايصسلىي ملعجيرسعاي قبىد يس ل مقردا

لعاي ع لق ا

ق ر لقمرا ي

ي

سع

لقردا لقي

لقا لعاي ع لقاي فقمل ظ ق يىل لقءلا

زىذ لسيم قهس

ز ىاط لقضء يىل ءاف

زىا لقريرا لا ي
إشزسقاي لقءلا

لقءض لإلاىار

ملقدمق

لق اسس

ملعايصسلي ق ر لقمرا ي

طس اسن يدللن

لقي سؤع

اءع د
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لج لا ل

جر لقمرا ي زرماق مادا لأل لض لقمرا ي سقرمسبل د

قىعءلا لقل فاضسي لقبىد لألم ي ظل س ىعس ا

سيء

زشظ ساسس مزدلء

لايصسلي للل س اء ي ا س لقبىد لقرريلا يض ن ي لق ر
لق اسساي ملعايصسلىي قرنظري لقر زرا لإلس
ف س ي

فرضية البحث

ى ياض لق ر

لع م س

با ضعف لع زس س

لقع زا ي فبا صء زىا لقيدخ

جر لقمرا

فا ياض لق ر

لييرد

لقد لسي لقرنهج لقءص

لق اسساي ي

لقدمقاي

ا ل س فارس ىخص ءاف نظري

لقد لسي ب ر

ملق اسساي ق ر لقمرا خ ع يياا لعاي ع لق ا

يض ن ي

لإللل ي قىرنظريا

لقا يىل لقءض لق اسس ا مزأز

لسسس

قىد لسي

هاا

سقءهسئق قد لسي

لألمضسع لق رالفاي

ايل لسيم قهس سني 1975ا

ما ذ م ل زأسال نظري لقر زرا لإلس

ل لسي لألمضسع ملإل زس س

زي

لقري عي ز سل س شهدز

لقيرىاى لعسيمالئ لقرعر

جر لقمراا يسبيدف

لقعءل ل لقي

م لإلاىاراي مكس ذ

لقرنظري غاا ىر ي مغاا

لألطالب لق اسساي ي لقعسق ي

خطة البحث:

لق اسساي ملعايصسلىي

يدم يسيىاي لعج لا ل

لادلث ساسساي عسارس ملي ا لا ل

قد لقعديد

لقريرا لا

ز سل س زعس ا لاد لمع لقرنظري

ملال بدم ل ي ح لقر سع ف سم لقيدخ

لقر زرا لإلس

ي جدم لعج لا ل

في جر لقمرا كدمقي مخ ع لقردا  2008 -1975لييمد

ألسل لق اسلا لقكس ىي يىل ل لضاهس
ملقع زا ي

لسيعدلل جر اا

ملقهازل

لعايصسلىي ق ر لقمرا مل عزسس

اضاي لعاي ع لق ا

ءاف نظري لقر زرا لإلس

زعااذ لقد لسي لقل ل عزسس زالي لقءض لق اسس

ق ر اا سيء

قيعء ل

كررء

لقمضايا ملخا لنا

يىل مادا لأل لض

لقمرا ي

ملقاي بدم ل لي جر از ل ءلي م ءلاى قى اسم ررسمقي ل صسقاي ملال س لسيديل
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ءا س خس جاس ي زا س اس س كس ذ نظري لقءادا لأليا اي ا ا لقرلم ي فا ملقاي

يج ين مفل لقررسمقي لع صسقاي ملقر سظ يىل مادا جر لقمراي

أوالً :جزر القمر من االحتالل الفرنسي حتى االستقالل 1975
()1

جرهء ززي جززر لقمرززا لعزرسلىززي لإلس ز اي

لمقززي را ززي زم ز ي ز لقررززاط

لقهن ززدي ش ززا لقم ززس ا لعيا ا ززيا مل ز زش زززل ل خبا ززل ز لق ززر يي ززسم ي ززدللس 28

جر اا صرااا ()2ا نهس ف

جر كبا

ألءقي سق زسي ل :

سايهس 1148ك 2ي

 -1جر اا لقمرا لقكبا ( )Grade Comorresمزبىغ
 -2جر اا ل ءلي ( )Anjounم سايهس 424ك 2ي

 -3جر اا سيء ( )Mayotteم سايهس 373ك 2ي

 -4جر اا ءلاى ( )Mwaliم سايهس 290ك )3( 2ي
زع ززد ج ززر لقمر ززا هسقز ز

فص ززرا لمق ززي ليا ا ززي ز ز ااز ز

سزززس هس يابىززغ رززء ()798,000

ززريي ملز سززسلس فصززرا لمقززي ليا اززي ز ااز

لق زسيي ف س لقياكا ي لق زس اي ييض ()%35
ي لعاىاس

()4ي

لقعاب م()%55

لقرسعجشاي ملقهندىي م عض لعاىاس

خضعذ جر لقمرا ق اي ع لق ا

خ س زهس ي

لقر ززسايا ف ززس ي ززدل
لعيس اي يضز ن

لعيا اي لقريرس جزي ز لق ا زاا
عد في اس ذ لألخازاا زسقيعء ض يز

زرا يانس )5( 1815ا ييءجهزذ صزءب

زيعر لا جنزءب ليا ازسا يز

ما ززذ ل ه ززذ فاز ز با عس ا ززس مجءلل ززس لق اسسز ز يز ز ك ززل ز ز ل ز زءلي م ززءلاى ملقمر ززا

لقكبززا ا اكزرا لليرس هززس يىززل لقعا ززق لق ديززد لقززاي ىرززا يبززا انززسا لق ززء ل ()6ا ماززد
زززا يذ يا ززس قززاقا لعاززي ع با عززي لقخززءب ز ل يززدلل لقن ززءل لألقرززس

لقمراا ماد هد قى اعاا لق ا اي يىل لق ر يسق

زس

لقززل جززر

يا ز يزديل قازءي لزس بىء

( )L.Humblotلقاي فصز ح فارزس عزد لقرزسك لق ا ز ق ر زاا لقمرزا لقكبزا ()7ا سزني
1840ا ماد ل هذ يا س ظسم لقءصسىي لقاي كس ذ اد ياضي

قيعىنهس نا سني 1908

يعراا يا اي()8ي

خز ع لقرعسلزدل
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مي سني  1959لجزاي لسزي يس يز جزر لقمرزاا مازد لخيزس

لألخازاا لق مزس

ض ززر لعا ززسقا لق ا ززاي فار ززس م ل لق ر ززس ا كر ززس فصز ز ح قه ززس رقى ززءي يز ز لق ر از ززي
لقءطناززي يز ززس لا ماززد ز نرززذ لق ززر سززني  1962ازرزسن للزازسن زءسز سززني 1968
يأصز ح ق ززر لقمرززا ىززل اززسب نيخززا م ىززل م ل مطنز لقززل جس ززا لقرززسك
()9ي

لق ا

زززءقل لع اززا سززعاد ررززد جع ززا

()10

سززني  1972ئسسززي لقرزء ززي ي ز جززر

لقمر ززاا ما ززد طى ززا س ززراسن ز ز يا ززس ززنح لق ززر لعس ززيم ع لقكس ززل ملق ز ز

لع لض لقمرا ي ()11ي

غاا لي يا س كس ذ اد هبيزذ ءاعهزس يز جر زاا زسيء

يز ز

ز لمي غاالزس ز

لق ر ا ملال لق ر اا لقي سيص ح عامسن قزس خز ب قز يزي ا زر لقزل يء نزس لزالي
ي ز زص ززا ح ق ززء ا لقر ززيعر لا لق ا ز باا ززا

ززراا ( )Pierre Messmerيى ززل

عىززا ازء ززي جززر لقمرززا سعسززيم ع اززسع ززس صز  :الي جر زاا ززسيء لقيز ظىززذ

يا زاي قرززدا ( )130يزسم ىرزنهززس في زظززل كزاقا ق ززنءل

يديززدا يزل شززس

مسززءب

مءم سسيشس ا لعلسق ي لقا لع اا كرس ل نس سءب مءم إج لا لسي يس شزعب يز

كل جر اا يىل اد يإلل قز ياغزا لازدل يز لع صزسع يز يا زس يزإي يا زس لز

لعخا ق زا د لع صسع ين ا()12ي

ماززد فجززاي لعسززي يس يززءم  22كززس ءي لعمع 1974ا مكززسي ززسلل لززل سزززسي

ج ززر لقمر ززا يءليم ززءي يى ززل لعس ززيم ع لقي ززسم يز ز يا ززس لم يءليم ززءي يى ززل لع ي ززدلب

لق ا ز ز

مج ززس

يا ززي لعسز ززي يس يز ز هز ز ث ج ززر لز ز لقمر ززا لقكب ززا م ز ززءلاى

صزء للىهزس
مل ءلي قصسقح لعسيم ع بن ي ()%94ا فارس يزدل جر زاا زسيء لقيز ه
بن ي ()13( )%64ي
قصسقح لق مس زرذ لع يدلب لق ا
مي يءم  6زرزء  1975فصزد

ىزل لقنزءلب يز جزر لقمرزا از لا لن ىمضز

سسيم ع جر لقمراا مزعاا لارد يبد هللا يبد لقزاار ()1989-1978
ئال ق رهء ي جر لقمرا لعزرسلىي لعس اي ()15ي

)Regional Studies Journal, Vol.14, No.44, 2020 (205-230
Print ISSN: 1813-4610 Online ISSN: 2664-2948

()14

لمع

14

مجــلة دراســات إقلـيـمـيـة ،السنة  ،14العدد  ،45تموز )40-9( 2020

كسل

قك لال لعسيم ع كسي يسزري ق ى ىي ز لع زس

في زءلي بءادا لقب لا يمد شهد

ل م سن ي زا سنا شزس
فل ز

لق اسسزاي لقري امزي لقيز

لقب ل خ ع ييزاا لقد لسزي لكقزا ز يشزا

لق ا ز بزءب لينزس ل ()Bob Denard

()16

يز ل عزي نهزسي لي

ززس ىرا ززر ج ززر لقمر ززا ل ززء لق اا ززي ملقين ززس ع لق اسس ز اي ززل ززس

ملقر خا ىعىمءي يىاهس (ل خبال لق
ميز ز زش ززا لقق ززس

ع ززض لق ززساقا

طا لقرينس يي)()17ي

 1975ليياي ززذ لاا ززي لع ز ز لقرير ززدا

()18

ززر لقمر ززا

لقعضء ا ()143ا مصن ذ لقدمقزي لق ديزدا أ هزس زضز لع خبازل كزس ن يىزل لقزاغ
لسير لا لق اعاا لق ا اي يىل جر اا سيء لقمرا ي ()19ي

ثانياً :منظمة المؤتمر االسالمي (التأسيس والهيكل االداري)
سبق زشزال نظري لقرز زرا لإلسز

ي ز ز ز فا ز ز زءلع لقر ز ز ززىرا

يزدا ز زر لا لزديذ جراعهزس لق رز

نهز ز ززس ز ز ز زرا لقرز ز ززج بايسىز ز ززي لقشز ز ززا

ا ز ز ززا ب ز ز ز يى ز ز ز

( )20( )1925-1916لقززاي يمززد سززني )21( 1924ا م ز زرا لقخ يززي بايسىززي لع لززا

يز ز لقم ززسلاا س ززني 1926ا م ز ز زرا ز ززي لم ززس لطى ززق يىاز ز بز زز(لقر زرا لقر ززس ي)ا
بايسىي لقرىا يبد لقعر ر آع سعءل ()22( )1953-1925ا م زرا لقمدس لعسز

يز كززس ءي لعمع سززني1931ا م ز زرا لقر زىرا لقرريززا ا يز جناز

سززني 1935ا

ي ز لقمززسلاا سززني )23(1954امكززسي لززال لألخاززا مصززء لن يىززل
ه ز لقر ز زرا لعس ز
هز ز ث لمع يم ززط لز ز لقررىك ززي لقعا ا ززي لق ززعءلىي م ص ززا م سك ززيسيا مص ززءل يى ززل
ز ززبا ل ز ززرسب سك ز ززيسي

اقسا ز ز ي ز ز آلل يز ززسم 1956ا قكن ز ز ق ز ز ى ز ززيرا طز ززء ن
ملقخ ز ز ب لقرص ز ززاي – لق ز ززعءلي ا ز ززءع لا ز ززدلث لق ز ززار )24(1962ا ع ز ززدلس ل ش ز ززأ
لقررىكي لقعا ازي لق زعءلىي ل عزي لقعزسق لعسز

يمد

يدا

مجس

 1969اس ززذ

زر لا ايل سني )25( 1967ي
سني  1969قيىم

سزني  1962كر س زي لينازي همسفازي

ظ قهس يىل لقعسق لعسز

ا ي ز  21آب سزني

رءي ززي ز ز لقص ززهسيني ززإا لا لقر ز ز د لعاص ززل ()26ا ي ززس

لق عل ر سل ا سعءلىي – را اي يمد

لا

لمع اري لسز اي يز  22فيىزءع سزني 1969
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اضززالس ىززء م ؤسززس مل ز لا م رقىززء  25لمقززي لسز ايا ملخياززا جززدا مز لنا
قىر زرا قرا زرا ا لقمدس ()27ي
ادل

لقرنظري للدليهس بزق ث غسىزس

لق ى ز ززعانايا زرماز ززق لقيضز ززس

ايزسن

لز  :ازرا زا لقمزدس ملسزيعسلا لقرمزء

ملقيعز ززسمي ملقين ز ززاق بز ززا لقز ززدمع لعيضز ززس يز ز كسيز ززي

لقراز ززسلي مصز ززاس ي مل هز ززس لسز ززيم قهس ملي ز ز ك ز ززسش لقشز ززعءب لعس ز ز ايا م نسلضز ززي

لقعنصا ي ملعسيعرس ملق ع قدي لق

م لقعسقر ا()28ي

م ز ززيند با ز ززس ج ير ز ززل لقرنظر ز ززي لق ز ززل اقساه ز ززس لقريض ز ززر ( )18ز ززسعن ز ز
لقر ز ززسع لل لعمقء ز ززيا م( )107لل ز ززدلب زش ز ززرل اض ز ززسىس لق ز ززى ملع ز ز ز ماض ز ززاي
يى ز ززعا ملق مز ززا م زسيرز ززي لع لز ززسب ملعسز ززيقرس مزرء ز ززل لقرشز ززس

ملأل ز ز لقرز ززالئ

مزراا لقرنزس ملقينرازي لقر زيدل ي ملقءسزعاي ملقينزسغ بزا لأللىزسي
ملقعىءم ملقيكنءقءجاس ّ
لقرشيا مامء لع سي مغاالس()29ي
ماضسىس لقرافا ملقعرل لإلس
م يكءي لقهازل لعسسس قىرنظري

ل عي لجهرا ئا ي ل :

 -1ز زرا لقمرززي :لززء ز زرا قرىززء م ؤسززس لقززدمع ملقرزء ززس
كل ه ث سنءل

لم ا رس زميض لقرسجي ()30ي

 -2ز زرا م ل لقخس جاززي :لززء لق هززس لقزائال لققززس

لعيضززس ا م يرز

قىرنظرززيا م يززأقف ز م ل

لقخس جاززي قىززدمع لأليضززس ا فم لقررقىززا لقرعيرززدي م عمززد لم ز ز كززل سززني فم في
زمسم لم ا لسيقنسئاي يند لقضام ا ()31ي

 -3لع س ززي لقعس ززي :ل ز

رقس ززي لق هززس لعلل يا مزض ز لأل ززا لقعززسم لقززاي ينيخ ز

ز ز زرا م ل لقخس جا ز ززي أل ز ز س ز ززنءل
سيدي ()32ي

غا ز ززا اسبى ز ززي قىي دي ز ززد ز ز ل ع ز ززي ل ن ز ززس

 -4رزر ززي لقع ززدع لعسز ز اي :زرق ززل لق ه ززس لقمض ززسئ لقز زائال يز ز لقرنظر ززيا ما ززد
فس ذ سني 1981ا مل زعرل يىل لسسس لقشا عي لعس ايا م ص ي
ز
()33
م مالس لعسسس (لمقي لقكء ذ) ي
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يي ز ز لق ززا ي ززدل ز ز لعجهز زرا ملقرنظر ززس

لقيخصص ززاي عض ززهس ي اي ززي يز ز

لقمريا م عضهس لآلخا ي اع ي لقر زرا لقء ل ي كسقبنا لعس
لقعءلص لعس ايا م نظري للليس

قىينرايا م نظري

لقدمع لعس اي ()34ي

ثالثاً :دور منظمة المؤتمر االسالمي في دعم االقتصاد في جزر القمر

زع ززد ج ززر لقمر ززا ز لق ززدمع لقض ز ا ي لايص ززسلىسن؛ ق ززاقا ىر ز زص ززد اض ززاي
لقمضس يىل لق ما ملق عسقي لمقء زس كزل ازء زي زيشززل ()35ا م ر زا زس فشزس لقاز

زما ا لقرعهد لقعا قىخعاط بنس ا يىل لاصس سني  1996يمد بىغ عزدع لق عسقزي

()36()%20ا ل زس عزدع لقيضزخ ييشزاا لقد لسزس

لقزل ل ز بىزغ ()%35ا م عزدع لخزل

لق ز ززال لق ز ززنءي بى ز ززغ ( )350لمع لنا م ىر ز ززذ
لقررى ي ازا شززىذ لقزءل لل ( )%40,6ز لقنزسزجا قزاقا ي زر لقمرزا ز ليمزا
( )%26,0ز ز لقن ز ززسزج

ز ز ي لقص ز ززسل ل

لمع لقع ززسق م ز ي لق ا ززا ياه ززس بىر ززذ ( )%80ز لق زززسي ؛ ميى ززل ل ززال لعس ززسس
شزززىذ لقر ليززي مصززاد لعسززرس للز لقمعسيززس

لقراز عززي قى زززسي لقي ز مصززىذ لقززل()1000

لعايصززسلىي ياهززسا س اززا يز لقكقسيززي
ززري ي ز ك ز

2

ز

م ساي لمقي صرااا مل خ سض لعسيقرس مل ز سع لقيضخ ()37ي

عززدع رززء از ز ا

ل ززس لقرز زءلل لقيعدينا ززي يهز ز ش ززراري ج ززدلن مزميص ززا يى ززل ز زءلل لقبن ززس ك ززسقعا
ملعا زس ا مزعيرزد يز اسجيهززس قىرعزسلي ملقرزءلل لقبيامقازي يىززل لعسزيااللا مزعزد ز ي

( )%60ز لق زززسي زرززذ خززط لق مززاا ل ززس لقعساززي لقكها سئاززي ييعيرززد يىززل لقبيززامعا
مز يهىا لقكها س قءادلس ( )709,1با ال يء اسن()38ي

م رز لجرسع فس سب لقضعف لعايصسلي ي جر لقمرا سقنمسط لآلزاي:

 -1لقعباعي لق ر ي قىزب ل مززء ع ل لضزاهس يىزل جزر

شز زهس لعايصسلىيي

ي سيزدا

عز لمصزسع
زباسنا ا ّ

لقب ل ملضع هس ف ناسنا ميسا
 -2ززد ا لقر زءلل لقعبا اززي معسززارس لققززاما لقرعد اززيا ملييرسللززس يىززل لقر ليززي ملقرس ززس
مز نا فيرسع لقينماا خءيسن

ز دل لع شعي لقباكس اي ()39ي
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عظ لألسزءل لقعسقرازي مفكقالزس فلرازيا ملزال زس ىمىزل ز

 -3يرقي لقب ل باسن ي
ل زس اي زعء لس لعايصسليي

ز ز ي لق زززسيا م ش ززسكل لع ز زالب لقيز ز زه ززدل

 -4اى ززي لقر ززساي لقر لعا ززيا مل ز ززسع

لقرع ززس لقن ززسز م ش ززسكل طر ز لع ه ززس ا مليير ززسلل لعس ززسقاا لقبدلئا ززي قىر لي ززيا
ميسئدىززي عظ ز لع لض ز قع ززدل ز لعس ززا لقرنا ززي لقراز ع ززي ع ززدل ز لقش ززاكس

لعجنبايي

 -5يدم لكيرسع لقبنل لقيريايا مش زس
لقصسقري قىر ايي

 -6لعييرسل لقكباا يىل لقر زسيدل

لقنمل ملقرءلصز
لقخس جازي يز

ا م مزص لقرزءل ل لقعرامزي
زسع

لقخبزاا ملقنزءلا لقرسقازي

لقيز ز ز بىر ز ززذ س ز ززني  1980ما ز ززدلس ( )2,4بىا ز ززءي يا ز ززا ار ز ززايا م ى ز ززغ يءس ز ززط

لقر سيدل

لقخس جاي ( )130لمع لن قى ال لقءلاد سنء سن ()40ي

مل ززسم ل ززال لقءضز ز لعايص ززسلي لقري ززدلء كس ززذ نظر ززي لقرز ز زرا لعسز ز

سع لقكءل ث لقعبا اي ليرذ لقرنظري جهءل جر لقمرا قىخامج ز

اسضااا ي

لضز ز لا لسا م ق ززسع يى ززل لق ززا زم ززدىرهس قى ززدي لقر ززسلي يم ززا ه ززء ا باك ززسي ك ززس ز س ززني

1979
لعس ز ز

()41

ز ززساس

لقز ززاي ل ه ز زا

لعاز ززي ملسز ززعيا ي ز ز طا ز ززق صز ززندم لقيضز ززس

ا كرز ززس ليز ززذ لقز ززدمع لعس ز ز اي لعيضز ززس ق ز ززد لاياسجز ززس

لعايصسلىيا م دلس سقرعء س

بهدب ز سم لأل ي لعايصسلىي ()42ي

مزك ززا لأل ززا يم ززا زعاض ززهس قرءج ززي س ززاءع ي ززء

جز ززر لقمر ز ززا

 10/9لى ززس ي ززسم 1980

لقززاي ي ززذ ينه ززس خ ززسئا ش ززا ي م سلى ززي كبا زااا يمس ززذ نظر ززي لقر ز زرا لعس ز

بيمدى

سيدل

يسجىي ي طا ق صندم لقيضس

م رز ز لجرززسع ا ز لا ل

لقمرا سقنمسط لآلزاي:

 -1ليءا لقصنسليق ملقرنظرس
ي لقر سع

كسيي ي

لعس

لىضسن ()43ي

لقززدي لعايص ززسلي قرنظرززي لقر ز زرا لعس ز

لقريخصصي لقيس عي قىرنظري قيمدى لقرعء س
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 -2لي ززءا لقرنظر ززس
لقعا اي

()45

لقدمقا ززي معس ززارس نظر ززي لقءا ززدا لعيا ا ززي ()44ا مجس ع ززي لق ززدمع

قيمدى لقرعء س

لقرسلىي ملي

زر لا لقرس را لقدمقاا ي

 -3ليززءا لقصززنسليق لقدمقاززي لقززل ل زس اززي لي ززس لم جدمقززي ليززءي جززر لقمرززا؛ بهززدب
بنس لعايصسل لقمرايي

 -4لي ب لا ج لقينراي ي جر لقمرا ملي لقرنظرزس

بهزدب لع خزالط يز

شزس

لايصسلىيا مليءا غاب لقي س ا ملقصنسيي لعسز اي قبزاع لقر زسي قزدي ي ىزي
لعسيقرس ي لقدمع لأليضس ا ملع يسش يىل جر لقمرا ()46ي

رابعاً :السيطرة الفرنسية على جزيرة مايوت وموقف منظمة المؤتمر االسالمي

منها.

زعد اضاي جر اا سيء لقمرا ي ل لقمضاي لألم لقي زدم اءقهس لم

زببهس

عظ لعادلث يىل لق ساي لق اسساي لقمرا يا يرنا ل ضرسم جر لقمرا لقزل نظرزي

لقرز ز زرا لعسز ز

س ززني  1976يز ز

ز ز زرا لس ززعنبءع ()47ا ماض ززاي جر ز زاا ززسيء

عاماززي يىززل طسمقززي لقر ز زرا بءص ز هس لاززد لقمضززسىس لعسسسززايا ي ز لق ززني للزهززس
ز زرا م ل لقخس جاززي لعس ز

لصززد

لقرنعمززد ي ز لسززعنبءع قى ي زاا ز 15-12

فى ززس  1976از ز لا لن ليي ززاب رءج ز ز سس ززيم ع ج ززر لقمر ززا أجرلئه ززس لع ع ززي (لقمر ززا

لقكب ززا ا ل ز زءليا ززءلاى ا ززسيء )ا كر ززس لللي لعا ززي ع لق ا ز ز ق ر ز زاا ززسيء ا

عسق سن يا س سع رسب نهس؛ أل ز ر زا مصزف لقرز زرا هزدل قا ز ملق زى يز
لقرنعمززيا مكززاقا ليززس لقم ز لا لقززدمع لعس ز اي لعيضززس لقززل زمززدى لقززدي لق اسس ز

ملعايصز ززسلي ق ز ززر لقمرز ززا تاز ززي زعر ز ززر لسز ززيم قهسا مكىز ززف ز ز زرا م ل لقخس جاز ززي
لع ا لقعسم قىرنظري لق نرسق آ سلم كا

لعس

سي ( )1979-1975لبز

لقمز لا لقزل سززازاا يزسم نظرزي لع ز لقريرزدا لقنر زسمي كزء

 )1980-1971( )Waldheimملقرزء ي لق ا اي لىضسن()48ي
لعج لا ل

سقرمسبززل اسمقززذ يا ززس زشززديد ق ضززيهس يىززل جر زاا ززسيء

يسقزدلسى ( Kurt .J.

ز خ ز ع عززض

لق اسساي؛ بهدب لض س ص ي لقشزاعاي يىزل مجءللزس لنزس ا يمس زذ عزدل

ز لعسززي يس ل

للخزل لق ر زاا يز  8شز سط م 11ا ززسي 1977ا س ازا يز لاس ززي
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لقمءليد لقع زا ي ي جر اا سيء ا مسزايسي زس جزس
يز

ز زرا م ل لقخس جاززي لعس ز

ل لقرنظرزي يىزل لزال

لقرنعمززد ي ز ط زالبىل لقرززاب بىاباززس

قى يزاا ز  16ايززل  22لىزس 1977ا لل يززد لقرز زرا كزل لعسززي يس ل

لييززدل يىززل

لقش ززعا لقمر ززاي أكرى ز ا مخاا زسن ق ززاسلا لمق ززي
م يض في مجءل قىمءليزد لقع ززا ي لق ا زاي يىزل ل ض جر زاا زسيء ا للعازسن قزايض
ززيمىيا مزر ا زسن قر ززق زما ززا لقرص ززااا

ز لق ززر فم لى ززي عئر ززي فم ا ززس ءي زض ززع لق ززىعي

ك ززل لش زززسع لعس ززي يس ملقيش ززسم

لقيشززا اي يز يا ززسا م عسق زسن لعخازاا ززسايالم سززاسلا لقدمقززي لق ياززيا مليززس لقرز زرامي

لع ز ززا لقعز ززسم قىرنظرز ززي قبز ززاع لقر ز ززسي لق ء ز ززي اس ز ززي ي ز ز لقرنظرز ززي قز ززد لق س ز ززا

لق ا ز ا لليززا لقزدمع لعيضززس قىعرزل كززل يىززل ازد بهززدب لقيزأهاا يىززل لق س ززا
لق ا

ا مارى يىل لقيخى ي

لألم ()49ي

شامي لقهسلب ق صزل جر زاا زسيء يز لقزءط

مق زميصا لق هءل يىل نظري لقر زرا لإلس

نظري لقءادا لعيا ايا مااكي يدم لع راس

()50

ير اا يمد سس

جهزءل

جن سن لقل جنا عهس؛ يمد طسقبذ

كىيسلرززس ضززام ا لى ززسل اززل يسجززل ميززسلع قمضززاي جر زاا ززسيء لقي ز شززرىذ لق زافي
لقعززسم ملقر ير ز لقززدمق اانهززسا ماززد سززس د لززال لقر ززسي ا ز لا لق ر اززي لقعس ززي قا ز

لقريردا از  7/32ق زني  1978ملقزاي كىزف ز خ قز لق ززازاا لقعزسم قهاازي لع ز
لقريرز ززدا كز ززء

لقمرا()51ي

ماززد يززد

يسقز ززدلسى قرهرز ززي لقءسز ززسطي بز ززا لقرزء ز ززي لق ا ز ززاي مازء ز ززي جز ززر
نظرززي لقرز زرا لإلسز

لسززير لا لق ززاعاا لق ا ززاي يىززل جر زاا

سس زسن خعا ز لنا ززاسلا لمق ززي يض ززءا ي ز لقرنظر ززيا مفي ق ز ز ززأها لنا س ززىباسن يى ززل
ززسيء
جءل ا لقينرايا مزءطازد لملصزا لعخزءا لعسز ايا س ازا يز لقرخزسطا لعايصزسلىي

لقنسجري ي لعاي ع لق ا
م ل لقخس جاي بيكىاز

ق زر كبازا ز لع لضز لقمرا زي؛ قزال لمصزل

لع زا لقعزسم قىرنظرزي زإج لا لزصزسع

يز ز لق ززنرسعا مم ززا لقخس جا ززي لق ا ز ز آ ززال يز ز

ىزل

ز لق ز اا لق ا ز

ززس لا به ززدب لقي ززسمض لق ززاي

ىضر لايزالم لقءازدا لقءطنازي ق زر لقمرزا مسز ي ل لضزاهسي كرزس ليزس لقرز زرا لقزل
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س دا جهءل لق ززازاا لقعزسم قهاازي لأل ز لقريرزدا عنء زسن م سلىزسن يز في جهزد ىعىزا
ن يىل ميق لقرهري لقي كى ي بهس لق ر اي لقعس زي قا ز لقريرزدا يز ا لا لزس سزسبق

لقاكا()52ي

بهززدب لى ززسل اززل قرشزززىي جر زاا ززسيء ا شززهد

مل ززسم لززال لق ززع لقرقا ز

جزر لقمرزا ل م زسن ي زززا سن يز  13لىزس 1978ا مازد لطززسش بزءب لينزس ل ز خ قز
م ززدي يا ز ز رزز ز لقززائال يىز ز ص ززء ىحا مز ززءقل ززسم لع ززء يز ز لق ززب ل س ززعاد
يقرس ا ه زءقل ئسسي لقدمقزي لارزد يبزد هللا يبزد لقزاار قىرزاا لققس ازي لقزاي لسزيرا

يز ز ازز ز لق ززب ل اي ززل س ززني 1984ا ل ززس يىز ز ص ززء ىح يم ززد قمز ز
لع م با م نا زىا لقردا مقراض

لقائسس لقرزءي

ا

ص ززاي يز ز لق ززا

سم لأل ء اسم بءب لينس ل بينظزا لقرزاس

( )600جندي اراي يي زد به يىل يد د ا لم اا ()53ي

يز زىززا لعهنززس زعزر لقرءاززف لقززدمق ق زر لقمرززا يمززا لصزدل لااززي لع ز

لقريردا ا لا لن سني  1979ي كد ساسلا جرهء ي جر لقمرا لعزرسلىي لعس اي يىزل
جر زاا ززسيء ()54ا ل ززس للخىازسن يمززد زرءقززذ لقزب ل خز ع لقرززدا لققس اززي قرزز لارززد يبزد
هللا لقززل لمقززي لقرززرب لقءلاززد()55ا ماززد جززا ي ز يهززدل سمضززس
لق ا

؛ قرزاض لى زسل صزاري قرزل شززىي جر زاا زسيء

يززدا

ز لق س ززا

رزس ىضزر لايزالم مسزاسلا

جرهء ززي جززر لقمرززا لعزرسلىززي لعس ز ايا ماززد ليا ززذ نظرززي لقر ز زرا لعس ز

ي ز ل زاساهززس قيىززا لقر سمضززس

لقمرا ي ك ساهس
قك ز

ي ز لقءاززذ لقززاي لبززد

لجل مادا لقيالب لقمراي ()56ي

ززط لقر سمض ززس

فا ز

ززس دزهس قرزء ززي جززر

ز لق س ززا لق ا ز مق ززد ق ززد لقرنظر ززي انسي ززي ع ززدم

جدىززي يا ززس ي ز لى ززسل اززل جززا ي قىمض ززاي؛ قززاقا لصززد

ا لا لززس لقززاي لكززد

ز

خ قز في جر زاا زسيء زشززل لقزل جس زا لخءلزهزس ز لق زر لعخزا لقزءط لقءلازد

قىمرا ا ا ملي لي ساعاا لم يصل ق ر اا سيء ىشزل

سسسن خعاز لنا قءازدا ف لضز

لق رهء ززي لقمرا ززيا مي ززي خعاز زاا بءجز ز لقينرا ززي لعايص ززسلىي ق ززر لقمر ززاا ز ززا ان
لقززديءا إلى ززسل اززل يززسلع قىمضززايا مزكىا ز لقززدمع لعيضززس سقضززرط يىززل يا ززسا
ملىصسع س ى سم لقرنظري

شزء ماىق قى س ا لق ا

()57ي
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ماد كش ذ يا س ي يدم جدييهس ي ليسلا جر اا سيء ا مقاس هس سقررسطىي

بهززدب ك ززا لقءاززذا يكززا

نظرززي لقر ز زرا لإلس ز

سسير لا لقضرط يىل لق س ا لق ا
لي لقريي

قم لا ل

نسشززدزهس قىززدمع لعيضززس

قدي ي ىي لقر سمضس
ر ى

نظري لقر زرا لعس

()58ي

لقمري مم ل لقخس جاي

خز ع لقرززدا  2008-1984يىرز يززدم اززد ا لقرنظرززي يىززل لزخززسل از لا اسسز شززأي
لقمض ززايا ب ززل لكي سؤل ززس سقيندي ززد يب ززا

غا ززا لقرىر ززيا مع ك ززءي

رءي ززي ز لقم ز لا ل

س با قىصءلب قء اىنس ل هس لقير ذ خ ع لقردا لق س مي يز

ا لا ل

بنص لقمز لا ل

سقنمسط لآلزاي:

للزهزس ز لمي

عظز

ز

زس لصزد ز

اظزي لي زعزديل يىاهزسا م رزز لجرزسع لقزا

 -1لقيأكاد يىل مادا لع خبال لقمراي مساسلز ي
 -2لقديءا إلى سل ال سا ميسلع قىمضايي

 -3عسق ي لقدمع لعيضس سقضرط يىل لق س ا لق ا
 -4لعي ز ز ي ي ز ز زض ز ززس

لقرشامييي

لق ز زدمع لعيض ز ززس

زز

ي

ءا ز ززف ج ز ززر لقمر ز ززا م عسقبه ز ززس

 -5لقديءا إليسلا جر اا سيء لقل لقءط لعمي

 -6زقرا جهءل نظري لقءادا لعيا ازي ملأل ز لقريرزدا قرزل اضزاي جر زاا زسيء

()59ي

مي لقردا لق امزي شزدل

يا زس ق ضزيهس يىزل جر زاا زسيء ا ملزال زس يرزق

لقرشزززىي شزززل فكبززاا ملسززيهديذ لززال لقر زاا لج ز لا زراا ز لا يىززل لقصززعادي لقززدين

ملعجير ززسي كرنز ز لللي لق ززاا م نز ز لقمض ززسا ز ز يم ززد لقم زالي يى ززل مي ززق لقش ززا عي

لعس اي مغاالس

لقم لا ل

()60ي
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خامساً :انفصال جزيرتي انجوان وموهيلي وموقف منظمة المــؤتمر االســالمي
منها:
ىمززءم ظززسم لقرزز لق اسسز يز جززر لقمرززا لعزرسلىززي نززا سززني  1979يىززل

بدف لقررب لقءلادا م لي نصا ئال لق رهء ي لم لن لسسسزسن م رء زسن يز يرىازي
ص ززن لقمزز لا لق اسسز ز عس ززارس فار ززس ىخ ززص لخيا ززس ؤس ززس لق ززر ا ملق ا ززسلا لقعس ززي

قىمءل

لقر ىريا مسىعي ازل لقر ىزل لقيشزا ع ا مللل ا شز مي لقزب ل لقخس جازي ()61ا

ملززال ب ززدم ل ى ززا قن ززس ماززءع ل ززال لقع ززدل لقكبا ززا ز لع م ززس
ديء ي ي لقرسقا

لق س ا لق ا

مي سني  1996ز ى سدا لقرزز

لقع زززا ي لقي ز كس ززذ

ي

ررزد زمز يبزد لقكزا ()1998-1996

()62

لقعرزسع ملقمرز

لقرديءم يا اسنا مزرار يياا ازرز بيزءزا لعمضزسع لقدلخىازي مف زس
خ ع لا لا لسيء جديد يزءم
لقرزء ()63ا قكن اسمع لص ش لقءض لقدلخى
 20زشا لعمع قعسم  1996لقاي لزاا لمي لسي يس ا م
ىززل از ز خززسس م ئززال ىززل ز مع ي ز لع ززء لقرسقاززي ملقصززراي ملققمسفاززي
خ قز

ملقيعىاراي ملقباااي قى ر ااا يىل لي ىمءم ئال لق رهء ي بيعاا

نرزذ كزل جر زاا

ؤسس لق ر ()64ي

مي  3لب  1997ليىنذ جر اا ل زءلي ل صزسقهس يز جرهء زي جزر لقمرزا

لعزرسلىززي لعسز ايا ملزخسللززس دينززي

ززيرسلم يسصززري قهززسا م ظرززذ قززاقا لسززي يس

يز ز  26زش ززا لألمع  1997لزيىن ززذ يسئ ز ز لملخ ززا ليى ززءع  1997سع ص ززسع يز ز
جر لقمراا ه ز عهس ل صسع جر اا ءلاى لقي ليى سزس هس لعسيم ع لىضسن ()65ا
ماد لليزل لقعايزسي في لقرزء زي لقراكر زي قز زهزي سقمضزسىس لق اسسزاي لم لعاياسجزس

لعايص ززسلىي ق ززر ل

()66

عس ززارس للل يىرن ززس في لقر ززءظ ا يز ز ج ززر لقمر ززا م ززبا

لقءضز لعايصزسلي لقريزالي قز ى ززيىرءل ملززبه قعشزاا لشزها يءلصزىي ()67ا مليىنززذ
ل ءلي ي

غبيهس سقعءلا لقل يا سا قك لعخااا يضذ لقا صالاي ()68ي

ما ززد يضز ززذ نظر ززي لقرز ز زرا لإلسز ز

لقعسصري لعي لا اي (طهالي) قى ياا

يز ز

ز ز زرا لقمرز ززي لق ززاي يمز ززد يز ز

 9ايل 11كس ءي لعمع  1997في لج لا

ز

شأ ز كاا مادا جر لقمرا رس ي لقا لسي يس  26زشا لعمع  1997م س يج
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غ ي سزسي ل ءلي ي لعسزيم عا مازد ليزسل

ين

زأكزديهس لقرزاس يىزل مازدا

جرهء ززي ج ززر لقمر ززا لعزرسلى ززي لعسز ز اي ز ز لي ززءا لق ززدمع لعيض ززس لق ززل زرر ززل
ي ا لا لس لقل في زدلء لقءض لعايصسلي

لقر مقاي لقيس خاي عسارس مل هس لشس

ق رهء ززي جززر لقمرززا لعزرسلى ززي لعس ز اي كززسي لق ززبا م ل ل ززدعع ل ززي ل زءلي؛
قاقا مجهذ لقرنظري لقديءا قيمدى لقر سيدل

لقرسقاي ملق ناي ملع ناي؛ بهدب ز زسم

لقظامب لعايصسلىي لقص ي لقي زرا بهس ()69ي

ما ززد اسمق ززذ لق ا ززسلا لق اسس ززاي يز ز ج ززر لقمر ززا لقيءصز زل لق ززل ا ززل ز ز ا ززسلا

لع صسع ي جر اا ل ءليا قك زر زه سع صسع لي

لقززل لعي زالب ي ز اىمهززسا يهر ززي قاززسلل
ملكد

نظري لقر زرا لعسز

لع ص ززسع سعييمززس لق ززل لقخب زاا لق اسس ززايا

جديد يىل مادا جر لقمرزاا م يضزهس قنيزسئج لعسزي يس ا مفشزس

لقزل في

لال لقرخععس لع صسقاي زشزل زهديدلن خعاز لنا قا ز ملق زى لقزدمقاا عسزارس مل هزس
زشزززل سززس مي خعازاا اززد زنيمززل يززدمللس لقززل لمع لسز اي لخززا ؛ قززاقا ليززذ نظرززي
لقر ز زرا لعس ز

لقر ير ز لقززدمق

عس ززيا م نظر ززي لقءاززدا لعيا ا ززي خسص ززي لق ززل

لقيززدخل به ززدب لسززيخدلم كسي ززي لقءسززسئل لقي ز

لقمرا()70ي

ز شززأ هس لقررسيظ ززي يىززل ما ززدا ج ززر

ملسززيرا لع ززي سقي ززسا قرززا ماززءع لعاييززسع لقززدلخى ا ي ز  5كززس ءي لعمع
ززهس ا ززدث ص ززدلم ب ززا ل ص ززسقاا

ينسي ززا يى ززل لق ززىعي

 1998ميز ز ل ز زءلي

نظرززي لقءاززدا لعيا اززي قىيززدخل شزززل سشززا قءاززف لطز

عززد في زعاضززذ

مزرءع لع ا لقل ااب للىاي صراا لس ا ي ماءع يش لا لقميىزلا رزس لضزعا

لق ر لقق ث (لقمرا لقكبا مل ءلي م ءلاى ) لقل لض لا
ج ززا

سمض ززس

ب ززا ازء ززي ج ززر لقمر ززا مقا ززسلل

لملخ ززا ش ززها للل  1999يز ز

لقنززس

سلىي كبااا ()71ي

لع ص ززسع يز ز ل ز زءلي

دين ززي ل يس ززس ء يسص ززري دغش ززما()72ا ما ززد ليا ززذ

ي ل زاساهس عز س لعطزالب يز ل يس زس ءا للعاز ني جراز
نظري لقر زرا لعس
لعطالب لقرءاعي لقل لعقيرلما كاقا ليذ ازء زي جزر لقمرزا لقزل زكقاز جهءللزسا
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ملايز زءل لأل ززي بان ززي خع ززا لع ص ززسع يى ززل ج ززر لقمر ززا خسص ززيا ملمع لقرنعم ززي
عس ي ()73ي

ماززد لل ز لاجز جر زاا ل زءلي يز لعز ززس لقربززام يز ل يس ززس ء لقززل زصززسيد

لير ز ززسع لقعن ز ززف ز زاا لخ ز ززا ا م ز ززيج ينه ز ززس ما ز ززءع ل م ز ز ب ي ز زززاي ي ز ززءم  30ا ز ززسي
)74(1999ا ا ز ززسلل لقعرا ز ززد غ لرق ز ز يقر ز ززسي ()2001-1999
رزء ي لقائال لقر اذ زسج لقدي سعاد

لشززها يمززطا ماززد بززا لق ززا

()75

لط ز ززسش ز ز خ ق ز ز

ء دي ( )1999-1998لقاي از ق يي
ءلجهززي ف ززس

ل م ز سقر ززسظ يىززل ماززدا لقززب ل ي ز

لع صسعا م نعسن قءاءع لقب ل يز لق ءضزل كرزس فشزس لقزل لقزا بازسي لع مز با ميز
فمع لا يعززل ق ا ززس للل ززذ لقرزء ززي لق ا ززاي لع م ز ب يىززل ق ززسي لقريردهززي سس ز

م ل ا خس جايهززس آي جس مسززءكا ي ()Anne Gazzosoukriaا عا ز ني ي ز اىززق ب للززس
ءلصىي يرىهس شزل طباع ()76ي
قرن لقر س س لقرزء اي ي جر لقمرا
م دف لقعراد غ لرقز يقرزسي سى زىي ز لقر سمضزس

ل زءلي ماززسك ل زءلي سززعاد يباززد()77ا ملز ززق لقعايززسي ي ز

ز

عزا لع صزسقاا يز

دينززي يء بززء

يسصززري

جر زاا ززءلاى يىززل لقءاززدا لقءطناززي يىززل لسززسس لعس زيم ع لقززالز لعاىار ز مزمسس ز

لق ززىعي()78ا مكززاقا ز عاززل بنززءل لز ززس ل يس ززس ء لقززاي زز زءقاعز
لق سبق زسج لقدي سعاد

ء دي()79ي

ماززد ليا ززذ نظرززي لقر ز زرا لإلس ز

ز ازء ززي لقزائال

ي ز ل زاساهززس ق ز ززس لقززاي لبززام ي ز

دينززي يء بززء ا مليززذ جراز لعطزالب لقمرا ززي لقززل زررززل لقر ز مقاي لقيس خاززي يز

لقر سظ يىل مادا لقزب لا مكزاقا مجزءب لقيعزسمي ز لقرنظرزس

لقدمقازي يز جهءللزس

قي ء ي لأل زي زسقعا لق زىرايا مليزذ لقرنظرزي يز ا لا لزس لقر يرز لقزدمق قر زس دا
ج ززر لقمر ززاا م ز ز ل ا لقر ززسي لقررا ززدا قىرزء ززي لقمرا ززي ز فج ززل زرما ززق لقءا ززدا

ملقرص ززسقري لقش ززس ىيا مك ززاقا لش ززس لقمز ز لا لق ززل مج ززءب يز ز لقعمء ززس

لقدمقا ززي لقيز ز

ياض ززهس لقر يرز ز لق ززدمق يى ززل جر ز زاا ل ز زءليا بن ززس ن يى ززل لقني ززسئج لعى سبا ززي عز ززس
يء بء لقرشيا ()80ي
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كززسي اسئززد لع مز ب غ لرقز يقرززسي اززد زعهززد نززا ز ززىر لقرزز لي يينززس ع سززني

 2000يز لق ززىعيا مفي ى ززىرهس لقززل ئززال نيخززا شزززل لىرم لاطز ؛ قززال اززسم سززني
 2001بيمدى لسيمسقي

كراشح د

()81ي

طز فا زعززء ل

لقر س ي لقع زا ي ي خعءا لدب نهس لقل زاشاح

جديززدا يىززل لق ززساي لقمرا ززي يشززاي لعسززي يس يززءم  19كززس ءي

لعمع ز يززسم 2001ا لل لسززيام سزززسي جر زاا ززءلاى يىززل ما ز يرىاززي ي زززا ي
ززازهس اززءا

ززىري زء ززي ز

اززي مسزززل قز زعززاب لززء يه ا جززسؤمل لقززل لق ر زاا يز

طا ق لق ء م يرذ لقمءا ل ه جنءل ل ا زازءيا مازس ءل بيء ز

نشزء ل

ززيه لقزائال

للن يىز ززل
لقمرز ززاي غ لرقز ز يقرز ززسي ابز ززدي لقرنظرز ززس لع لسباز ززياا مفي لقعرىاز ززي جز ززس
لقه رس لقي زعاضزذ قهزس لقءعىزس لقريرزدا لع ا زازي يز لقرزسلي يشزا ز ليىزءع
)82(2001ا ما ززس ءل مع ز خع ززءط لقكها ززس ملقه ززسزف ي ز لق ر زاا مل ززا ل ززال لقم ززءا
س زززسي جر ز زاا ززءلاى بي ززىا

ززس ر ززء زه

لقريردا لع ا زاي ي ايهس سع م با

كدا ي ايهس رزء ي لقائال غرلق يقرزسيا

م قرني جهءلل ي جس ا زسيري لع لسب ي
ماد يد

ز ز لس ززىريا مس ززايسي ززس ززذ لقءعى ززس
نعمي لقرراط لقهندي ()83ي

ازء ي جر لقمرا يىل ق سي ئال م لئهس ارسلي زسلي بزءقاام

في لقهززدب ز لقررسمقززي لع م باززي لززء لبي ز لر لقرزء ززي لقمرا ززيا كرززس للل ززذ نظرززي
لقءازدا لعيا ازي يىزل ق زسي عءههزس لقزل لقعسصزري زء م

ا شا ززء ( M.
زديالل ي ل

 )Franciscoلقررسمقز ززي لع م باز ززي ميز ززدزهس سس ز زسن سقءاز ززدا لقءطناز ززيا للعا ز ز ني لقشز ززعا
لقمراي سقيصء ذ بز ا ع ا يىل لقدسيء لق ديد()84ي
مع يرلع لقررءض يىف صد لقمءا لقي اس ذ بهال لع زرلع مازد مىزذ عزض

لقرصسل ي مكسقي ي لا ل باس ) (France Presseلي لقاجل لقزاي ازدم

ز ق ززسي

جر زاا ززءلاى يىززل ل ز اسئززد لقمززءا لقرهسجرززي ا يززيكى لق ا ززاي ع اززي م ز لمي لىززي

قكنززي ا ()85ا ملززال ىضززعنس ل ززسم ز ززسؤع فارززس للل كززسي ق ا ززس ي اززي ززسأل ا عسززارس للل
يىرنس لي لقمءل

ل ربذ عد ميل لهنا

ينسصالسي
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مي لملخا كس ءي لعمع سني  2001لازا لقنزسخبءي لقمرا زءي لقدسزيء لق ديزد

قىب ل لقاي زازا يىاز زراازا لسز لقزب ل لقزل (لزرزسل جزر لقمرزا)ا ملجز لا ل يخس زس

ئسسززايا ميز يززءم  26لىززس سززني  2002زصززا غ لرق ز يقرززسي ئا زسن جديززدلن ق زرززسل
لعصءل ()86ي
لقمراي يما اصءق يىل ي ()%100
ا لا لن لهنزذ ز خ قز يىزل لقيعزء ل
نظري لقر زرا لإلس
ماد لصد
لعى سباززي يز لقعرىاززي لق اسسززاي عزرززسل جززر لقمرززاا لبيززدل ن ر ززااا لق ز م ملقرعسق ززي
لقائسسززاي

لقءطناززي ززام لن سييرززسل لقدسززيء لق ديززدا ملج ز لا لع يخس ززس
لقرنظر ززي ي ز لقر ززسظ يى ززل ما ززدا لق ززدمع لعس ز ايا مليز زذ ك ززاقا لق ززدمع لعيض ززس
ملقر زسقل لقء ل زي ملقرنظرزس
بيمززدى لقر ززسيدل

لعسز اي لقريخصصزي ملقهاازس

لع ززس اي ملعايصززسلىي ق ززر لقمرززا؛ بهززدب

ل يهس لعايصسلىيا م رء لهس لع صسع مزرزانهس

لقرز ززدل س ملقر يشز ز اس

لاس زي

كززدا اززاس

لقرعنازي لقزل لعسزالع
ززسيدزهس يز ز ززسم

س زس

لقدمقزيا ميزيح

مزرماز ززق زنراز ززي يءل ز ززي بز ززا جر لز ززسا ممجهز ززذ لقز ززديءا لقز ززل

لقرصززس ب ملقصززنسليق لقدمقاززي إل زس اززي لقنظززا ي ز لي ززس جززر لقمرززا ز ليء هززس لم

ليسلا جدمقيهس كر سلري ي ليسلا بنس لعايصسل لقمراي ()87ي
لقيس

كززاقا بززا لقززدم لق اسس ز قرززس ىعززاب ب ز ا ىززل لق ززى ملأل ز لعيا م ز ا

ق زرسل لعيا م ي زما ا مجهس

()88

لقنظا با ازء ي غرلق يقرسي ملقرزء ي

لقررىاززي يز جر زاا ل زءلي ز خز ع لقىمززس ل

لقيز جرعززذ لقعزايا يز  20كززس ءي

لعمع  2003لقيز يايززذ سز ززس (باززذ سززسق ) لقززاي مضززعذ ز خ قز آقاززي ل يمززسع
لق ز ززىعي لق اسسز ززاي يز ز لأل خباز ززل لقمرز ززايا ماز زد لكز ززد لعز ز ززس ضز ززام ا ل ينز ززسع جراز ز
لعطالب ي كل يرل

شأ زعا ض لق

م ملعز س قىخعا()89ي

م رءجا لسيء  2001سسبق لقاكا يإي لقائسسي ي لعزرسل يي زدلمقهس بزا

سززني  2006زززءقل رءجبهززس لق زائال

لق ززر لقززق ث م نززس ن يىززل لقززا جززا ل يخس ززس
لارد يبد هللا سس ب ( )2011-2006ئسسي لعزرسلا ملء
لبززد

مخ ع يياا ازز لقزائال لارزد سزس ب بزا

كززل ز جر ازز ل زءلي م ززءلاى

خ يزس

غبيهرززس يز زكززء

جر اا ل ءلي ()90ي

ساسسزاي يز لقزب لا لل

جاشززا خسصززا بهرززسا
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ملال لع ا يض لقائال لارد سس ب يسللن لىسل طى سن يينساض
قىب ل ()91ي
مجززس

لقعباعزي لق اد لقازي

لقش ز لا ا لقي ز لش ززعىذ ييا ززل لأل ززي يى ززل له ززا ل يهززس لقءعى ززي لقائسس ززاي
ززدا

قىعماززد ررززد زززا يز جر زاا ل زءلي بنززس ن يىززل از لا لقررزرززي لقدسززيء ي س يهززس
معيي ي ا سي 2007ا لل اسم لقزائال لارزد سزس ب بي زراي لقكعبز ارازدي ئا زسن
اي زسن ع زءلي قرززا ل يخ ززسب ئززال جديززدا غاززا في لقعما ززد ررززد زززا يززض ا ز لا
لقررزري لقدسيء يا مازسم زإج لا ل يخس زس

ز

صزا
يز يزءم  10ار زالي  2007ه

رءجبه ززس ئا ز زسن يى ززل جر ز زاا ل ز زءلي ()92ا عىنز زسن ل ص ززسع لق ر ز زاا يز ز لزر ززسل ج ززر
لقمرززاا كرززس نعززذ اززءا ززىري زس عززي قز طززسئاا لقزائال لارززد سززس ب ز لقهبززءط يز

ع ززس لق ر ز زااا ملض ززعا ذ لعمض ززسع لق اسس ززاي يز ز لق ر ز زاا ()93ا يسص ززد لعزر ززسل

لعيا مز ز يز ز  20شز ز سط  2008سى ززىي ز ز لقعمء ززس يى ززل جر ز زاا ل ز زءليا زأكا ززدلن
قز زايض لعزرز ززسل از ز لا لع صز ززسع ()94ي مشز ززرىذ لقعمء ز ززس اضز ززا سز ز ا ( )145ز ز
لقر ز مقا ملقرززءظ ا يز لق ر زاا قرززدا شززها
لقشخص ززاس ا مزأكا ززد لس ززير لا لقعمء ززس

ز ز راززد لع صززدا لقرصززافاي قيىززا

لقر امض ززي ن ززا زش ززا لعمع س ززني 2007ا

ماززد فيىز لزرززسل جززر لقمرززا يبززا لقنززسطق لقاسززر

سسز لقرزء ززي يبززد لقززااا سززعاد

زس  :الي لسيعسلا لقنظزسم لقدسزيء ي سزءب ززي يزء لسزيكرسع لعسزيعدللل

عسيعسلا جر اا ل ءلي سقمءاا()95ي
شزنذ ازءل

لقع ززا ي

ىزل لق زى ملأل ز لعيا مز يرىازي ي ززا ي يىزل لع صززسقاا

ي جر اا ل ءلي يايذ سسز ا لقدىرمالطازي يز جزر لقمرزااا مزشززىذ عقزي ي ززا ي

ز ( )1350جنززدىسن ز قاباززس ملق ززءللي ملق ززنرسعا ماززد لسززهرذ لعخازاا يز لعيززدلل
ملقيخعز ززاط فىضز زسنا ماز ززد لل لقعرىاز ززي لقع ز زززا ي لقز ززل لسز ززيعسلا لق ر ز زاا ي ز ز  25للل
ِ
ىزيف لقر ىل بي ء ي لقنرلعا بل ازا زرديزد ييزاا مزس عقزي لقر زسيدل
2008ا مق
لع ناي ملع يخسباي قردا سيي فشها قضرسي لج لا ل يخس س

ر هي ي ل ءلي ()96ي

ماد اظاذ يرىاي لسيعسلا ل ءلي بيأياد نظري لقرز زرا لعسز

ا مل سزىذ

عقي خسصي بائسسي ل انهس لقعسم لقياك لكرل لقدي لا زسي لمغىزء ()2014-2004
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لقل لزرسل جر لقمرزاا مازدم م ل خس جازي لقزدمع لعسز اي لقيهنازي قرزء زي مشزعا
لزر ززسل ج ززر لقمر ززا ملعزر ززسل لعيا مز ز يى ززل لم لز ز لق ززس

ألاضسي لقءط ا ملياب

يزز لي ززسلا جر ززاا ل ز زءلي

ىل م ل لقخس جاي ي ل ينس لقكباا ق زرزسل لعيا مز

ي لقديسع ي مادا لزرسل جر لقمرا ل ل زهديدل

لقيم ا ا مكاقا مجهذ لقرنظرزي

كل لقدمع لإلس اي رد يد لقعءي سلىسن ملايصسلىسن م شا سن لقل جر لقمرا()97ي
الخاتمة

زعد جر لقمرا ملادا ز فصزرا لمع لقعزسق مفضزع هس ز

لق شززا ي ملقرسلىززي يض ز ن ي ز

ءاعهززس لق ر لاي ز لق عاززد ي ز

ساازي لإل زس زس

لاكززر لقمززء لعايصززسلىي

لقعسقرايا ماد خضعذ شأ هس شزأي عظز لمع ليا ازس ق سزيعرس لق ا ز ايزل سزني

1975ي قك لال لعسيعرس
جر ز زاا ز ززسيء لقيز ز

ملق رهء ي لق ا ايي

س لع يىم

ظ ق يىل جر ه

ماز ززذ لقز ززل يء نز ززس لز ززال قز ززس

جزر لقمرزا ملز

شز ززسكل بز ززا لزرز ززسل جز ززر لقمرز ززا

لي زز ززدلء لقءض ز ز لعايصز ززسلي ي ز ز جز ززر لقمرز ززا جعىهز ززس ياض ز ز ني قىيمى ز ززس
لق اسساي لق ا عي رقى ني سع م س لقع زا ي لقيز ز زسم لقعشزا ل م زسنا س ازا
ي ز لقيززدخل لق ا ز

شزززل سززسيا ي ز ش ز م هس لقدلخىاززيا مضززعف لق س ززا لأل ن ز ا

مزء ع الكر لقمء ا مزمسس لقص ااس
لق اسساا ا ميدم مجءل
كززل لق ززا ك ا ززل

ملعزهس س

لقري سلقي سقدكيسزء ي با لق ااس

س ي ف ناي مي زا ي ملادا اسل ا يىل يزاض لا زي لقدمقزيا

ع ززل لزر ززسل ج ززر لقمر ززا لمقززي ها ززأا ق

ززس ي ز لي ما ززذ ززس ق ز

ز زاعا يىززل ل لضززاهس كسيززي ا م ززي مضز ازءل ا صززس ي زضززر يززدم لقي ززسم يىززل
لقدسز ززيء ا مزر ز ززا لقءضز ز لعايصز ززسليا ملى ز ززسل لقءسز ززسئل لقك اىز ززي رنز ز لقيز ززدخ

لقدمقاززي ملعاىاراززي ي ز ش ز م هس ينززد لقززا ىرز ز لقمززءع لي لزرززسل جززر لقمرززا ىعززد ز

لقدمع لقر يماا ساسساسني
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المصادر والهوامش

( )1اختلفت الروايات في أصل تسمية جزر القمر ألسـبا اهمهـا شـكل جزيـرة القمـر الكبـرال كـالهالل،
كما ان القمر هناك يبدو للعيان اكبـر واقـر  ،وهنـاك مـن اشـار الـى جمـال الجـزر سـبباً لت ـبيهها
بالقمر ،ويرال ياقوت الحموي انها تنسب الى طائر الُقمر االبيض الذي يكثـر هنـاك ،ينظـر :امبـاي

طــاهر يوس ـ

ســيد" ،انت ــار الــدعوة االســالمية فــي جــزر القمــر" ،المــؤتمر الــدولي (االســالم فــي

افريقيا) ،جامعة افريقيا العالمية (ليبيا) ،مج ،2006 ،1ص.218

( )2مهدي امين التوم وآخرون ،الموسوعة الجغرافية للعالم االسـالمي ،1 ،جامعـة االمـام محمـد بـن
سعود االسالمية( ،الرياض ،د.ت) ،ص.775

( )3سيد ،المصدر السابق ،ص.220

(" )4جمهورية جزر القمر االتحادية االسالمية" ،مجلة قـرااات افريقيـة( ،لنـدن) ،العـدد ،2012 ،11
ص ص.119-118

( )5للمزيــد مــن التفاصــيل حــول مــؤتمر فينــا ينظــر :هـــ.أ.ل ف ــر ،تــاريخ اوربــا فــي العصــر الحــديث
 ،1950-1789ترجمـــة :احمـــد نجيـــب هاشـــم ووديـــ الضـــب  ،9 ،دار المعـــار(( ،القـــاهرة،
 ،)1993ص ص.112-109

( )6وهي قناة رابطة بين البحر المتوسط والبحر االحمر تم افتتاحها سـنة  1869فـي مصـر فـي عهـد
الخــديوي اســماعيل ( )1879-1863وقــد اعطــى افتتــاا القنــاة لمصــر مكانــة امتــد تأثيرهــا الــى
الجوانب الحضارية والسياسية فضـالً عـن الجانـب االقتصـادي وقـد أممـت فـي عهـد الـرئيس جمـال
عبــد الناصــر ونجــم عــن ولــا العــدوان الثالثــي علــى مصــر ســنة  . 1956للمزيــد مــن التفاصــيل
ينظــر :انجلــو ســاماركو ،قنــاة الســويس تاريخهــا وم ــكالتها ،ترجمــة :والا ع يفــي عبــد الصــمد

واخرون ،1 ،المركز القومي للترجمة( ،القاهرة ،)2015 ،ص ص .420-411

( )7التوم وآخرون ،المصدر السابق ،ص.779

( ) 8محمـــد ســـعد ولـــد الطالـــب" ،جـــزر القمـــر خطي،ـــة التجاهـــل العربـــي" ،مجلـــة الـ ـرأي (االلكترونيـــة)
:2017/12/18

( )9التوم وآخرون ،المصدر السابق ،ص.781

https://www.raialyoum.com/index.php

( )10هــو االميــر ســعيد محمــد جعفــر رئــيس الحكومــة فــي جــزر القمــر قبيــل االســتقالل واحــد اقطــا

المعارضة القمرية ،عارض سياسة الرئيس احمد عبد هللا ،وبعد وقوع االنقال الذي قـاد الـرئيس
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علــي صــويلف كل ـ

ســعيد محمــد جعفــر بتــولي رئاســة المجلــس التنفيــذي الــوطني ،وعقــب نجــاا

االنقال بيومين اختير سعيد محمد جعفر لرئاسة الحكومة وبدأ المطالبة بوحـدة جـزر القمـر كلهـا

بضــمنها جزيــرة مــايوت ،لكــن وبعــد ســتة اشــهر قــام قائــد االنقــال علــي صــويلف ب زاحتـ وتــولى
االخيــر بنفس ـ رئاســة الدولــة  ،للمزيــد مــن التفاصــيل ينظــر :محمــود شــاكر ،التــاريخ االســالمي(

التـ ـاريخ المعاصـــر شـــرقي افريقيـــة)،2 ،ج ،16المكتـــب االســـالمي( ،بيـــروت ،دم ـــق ،عمـــان،

 ،)1997ص ص . 211-210

( )11محمد رمزي احمد فواز ،المسلمون في جزر القمر( ،د.م ،)2000 ،ص.30

( )12حمــدي عبــد الــرحمن حســن" ،جــزر القمــر وأزمــة بنــاا الدولــة الوطنيــة" ،مجلــة المســتقبل العربــي
(االلكترونية) ،العدد  ،355أيلول :2008

https://caus.org.lb/product/
( )13فواز ،المصدر السابق ،ص.30

( )14احمد عبد هللا عبد الرحمن سياسي ورجل دولة قمري ولد سنة  ،1919كـان عضـواً فـي مجلـس

ال يوخ الفرنسي للفترة  1959حتى  1973إبان فترة االحتالل الفرنسي لجزر القمر ،ترأس سـنة

1972حز جزر القمر الديمقراطي ،بعدها شغل منصب رئيس الوزراا فـي جـزر القمـر ،ومـن ثـم
تولى رئاسـة جـزر القمـر مـرتين االولـى لمـدة شـهر واحـد سـنة  1975والثانيـة منـذ  1978حتـى

وفاتـ ســنة  .1989للمزيـد مــن التفاصـيل ينظــر ، "Ahmed Abdallah" :الــنص االنكليــزي

للمقال متاا على الرابط :

www.revolvy.com

( )15شاكر ،المصدر السابق ،ص .210

( )16مرتزق فرنسي ولد سنة  ،1921كان والد ضابطاً في الجـيش الفرنسـي فـي الصـين ،عمـل فـي
فيتنــام والواليــات المتحــدة االمريكيــة ،شــارك فــي محاولــة ازتيــال رئــيس الــوزراا الفرنســي منــديس

فرانس ( )Mendes Franceوقاتل في اكثر مـن ( )20دولـة منهـا الـيمن ،وقـد قـاد بـو دينـارد
اول انقالبات جزر القمر في  23آ عام  1975داعماً ال ـيوعيين هنـاك ،واطـاا بحكـم الـرئيس

احمد ع بد هللا ،وتولى الحكم بعد ال يوعي علي صويلف الذي اطيف ب بانقال مضاد قاد احمـد
عبد هللا سنة  ،1978وتوفي بـو دينـارد سـنة  ،2007للمزيـد مـن التفاصـيل ينظـر :جمـال عبـد
الهادي محمد مسعود وعلي ابو لبن ،المجتم االسالمي المعاصر (افريقيـا) ،دار الوفـاا للطباعـة

والن ــر( ،د.م ،)1994 ،ص136؛ عبــد العزيــز الهيــاجم " ،وثــائق تــروي حكايــة ز ــيم المرتزقــة
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الدولي (بو دينار) وقتال م الملكيين ضد ثورة اليمن "  ،صحيفة الدسـتور (االلكترونيـة)15 ،

ت رين االول  ، 2008النص الكامل للمقال متاا الرابط:
https://www.addustour.com/articles/337308
( )17حسن ،المصدر السابق ،ص ص.119-118

( )18ن ــأت منظمــة األمــم المتحــدة عقــب مبــادرة الــرئيس االمريكــي فـرانكلين روزفلــت ( Franklin

 ،)1945-1933( )Rooseveltوفـــي آ  1944التقـــت وفـــود الصـــين واالتحـــاد الســـوفيتي و
بريطانيا والواليات المتحـدة االمريكيـة فـي دومبـارتن أوكـس التابعـة لواشـنطن لوضـ برنـامج عمـل
للمنظمة الجديدة  ،وعقب استسالم المانيا في نيسان  1945وقـ فـي سـان فرانسيسـكو يـوم 26

حزيران  1945ميثاق المنظمة  ،وكان الهد( االساسي منها من تكرار وقوع الحر مـرة ثانيـة .

للمزيد من التفاصيل ينظـر :يوسـي إم هاينمـاكي  ،مقدمـة قصـيرة جـداً ( األمـم المتحـدة) ،ترجمـة:
محمد فتحـي خضـر ،1 ،مؤسسـة هنـداوي للتعلـيم والثقافـة ( ،القـاهرة ،)2013 ،ص ص -20

.22

(" )19جزر القمر :بالد الجزر الخالبـة" ،مجلـة افريقيـا قارتنـا (االلكترونيـة) ،العـدد  15كـانون الثـاني
 ،2015العدد متاا على الرابط:

www.sis.gov.eg

( )20هـو ال ـريف حسـين بـن علـي شـريف مكـة  ،تـولى الحكـم سـنة  1908واخـذ يتطلـ لمـد نفــوو
صو بقية اجزاا شب الجزيرة العربية ،وقد اعلن الثورة على الدولة العثمانية سـنة  1916واقفـاً

الــى جانــب بريطانيــا ،وهــذا مــا جعــل عبــد العزيــز آل ســعود (متخوف ـاً مــن طمــوا ال ــريف حســين
السياسي  ،وقد ادال اصطدام الطرفين إلى حسم النزاع لصالف عبد العزيز آل سـعود سـنة 1925

 .للمزيـــد مـــن التفاصـــيل ينظـــر  :احمـــد احمـــد العرامـــي " ،دور بريطانيـــا فـــي الصـ ـراع الهاشـــمي

السعودي في الحجاز  ،" 1925-1908مجلة االندلس للعلوم اإلنسـانية واالجتما ية(،صـنعاا)،
مج  ،11العدد  ،2015 ،7ص ص . 275-257

( )21توفيــق يوســ

الــواعي ،المصـــطلحات السياســـية ،1 ،شـــروق للن ـــر والتوزيــ ( ،المنصـــورة،

 ،)2007ص.270

( )22ولد عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل بن تركي آل سعود سنة  1873فـي الريـاض ،وتعـد
سنة والدت محط خال( بين المصادر التاريخية ،وقد انتقل م والد الى الكويت ،عاد بعـدها الـى

الحجــاز ونــودي ب ـ حاكمـاً علــى الريــاض ســنة  ،1902وعقــب صــدامات مســتمرة م ـ آل الرشــيد
استطاع ضم معظم اراضي الحجاز لحكمـ سـنة  ،1906عقـب ولـا اصـطدم مـ ال ـريف حسـين
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بن علي وانهى حكم سنة  ،1925وفـي سـنة  1932تغيـر اسـم الدولـة فـي عهـد الـى المملكـة
العربيـــة الســـعودية ،وبقـــي عبـــد العزيـــز آل ســـعود يحكـــم حتـــى وفاتــ ســـنة  .1953للمزيـــد مـــن

التفاصــيل ينظــر :محمــد حــر  ،الملــا عبــد العزيــز آل ســعود ،1 ،دار الفكــر اللبنــاني( ،بيــروت،

 ،)1991ص ص 61-7

.

( )23اكمل الدين احسان اوزلو ،العالم االسالمي وتحـديات القـرن الجديـد منظمـة التعـاون االسـالمي،
 ،1دار ال روق( ،القاهرة ،)2013 ،ص ص44-43؛ الواعي ،المصدر السابق ،ص.270

( )24حدثت هذ الحر والتي استمرت من سنة  1962حتى سنة  1967بسبب قيام ثـورة 1962
في اليمن ال مالي وما نتج عنها من صراع داخلي بين الثورة ونظامها الجمهوري بقيادة الـرئيس
عبد هللا السالل

(  )1967-1962والمدعوم من جمهوريـة مصـر بمـا يقـار ()55000

جندي ،في مواجهة الملكيـين الـذين كـانوا يتلقـون الـدعم مـن المملكـة العربيـة السـعودية والواليـات
المتحدة االمريكيـة ،وقـد انتهـت هـذ الحـر بعقـد اتفاقيـة الخرطـوم فـي ا  1967والتـي التزمـت
فيها مصر بسحب قواتها من اليمن خالل ثالثة اشـهر ،بالمقابـل تلتـزم المملكـة السـعودية ب يقـا(

دعمها للملكيين  ،على ان يعقـب ولـا فـي خـالل سـتة اشـهر اسـتفتاا لتحديـد شـكل نظـام الحكـم،

للمزيـد مـن التفاصـيل ينظـر  :مجموعـة مـن المـؤلفين السـوفيت ،تـاريخ الـيمن المعاصـر -1917
 ،1982ترجمة :محمد علي البحر ،مكتبة مدبولي ( ،القاهرة  ،)1990،ص ص .164-131

( )25اوهيبــة خديجــة ،موقــف منظمــة المــؤتمر االســالمي مــن قضــية القــدس ،رســالة ماجســتير (زيــر
من ورة) ،كلية العلوم االنسانية والحضارة االسالمية ،جامعة وهران(،الجزائر) ،2010 ،ص.16

( )26للمزيد من التفاصيل حول احراق المسجد االقصى والموقف الدولي من ينظر:
United Nations. S/9447, Letter Dated 12 September 1964 from the
Permanent Representative of Jordan Address to the president of the
Security Council.
( )27ســمر ســعيد ابــو ركبــة" ،منظمــة المــؤتمر االســالمي" ،صــحيفة الــوطن (االلكترونيــة) 13 ،آ
 ،2010النص الكامل للمقال متاا على الرابط:
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2010/08/13/206922.html
( )28الواعي ،المصدر السابق ،ص.271
(" )29منظمة التعاون االسالمي" ،مملكة البحـرين ،وزارة الخارجيـة ،الـنص الكامـل متـاا علـى الموقـ
الرسمي للوزارة على الرابط:
www.ministryofforeignaffair.com
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( )30الواعي ،المصدر السابق ،ص.271
( )31خديجة ،المصدر السابق ،ص.26

( )32الواعي ،المصدر السابق ،ص.272
( )33للمزيــد مــن التفاصــيل حــول المحكمــة ينظــر" :نصــوص وم ـواد النظــام االساســي لمحكمــة العــدل
االســالمية الدوليــة" ،موقـ محامــاة اإللكترونيــة :2017/1/4 ،الــنص الكامــل للنظــام متــاا علــى

الرابط:

https://www.mohamah.net/law/
( )34الواعي ،المصدر السابق ،ص.274

( )35جزر القمر بالد الجزر الخالبة ،المصدر السابقnet ،

( )36ينظر  :محمد عدنان ودي  " ،التعليم والدخل وسوق العمل" ،المعهد العربـي للتخطـيط ،ص 19

 .النص الكامل متاا على الرابط:
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2005/34_C20-4.pdf
( )37فراس عبد الجبار" ،جمهورية القمر االتحادية االسالمية دراسة في الجغرافيـة السياسـية" ،مجلـة
ديـــالى ( ،العـ ـراق) ،العـــدد  ،2009 ،33ص312؛ جـــزر القمـــر بـــالد الجـــزر الخالبـــة ،المصـــدر
السابق.net ،

(" ) 38استراتيجية التنمية االقتصادية واالجتما ية لجمهوريـة جـزر القمـر" ،الـنص الكامـل متـاا علـى
الرابط:
( )39التوم وآخرون ،المصدر السابق ،ص.902

www.qartarconferences.org

( )40المصدر نفس  ،ص ص.907-904

( )41يعد بركان جبل كارتال من ان ط البراكين في العالم وتبلغ مساحة فوهتـ 4-3كـم 2وقـد ثـار فـي
الســنوات  ،2006 ،2005 ،1991 ،1979للمزيــد مــن التفاصــيل ينظــر :محمــد كــريم" ،بركــان
القرطالــة فــي جــزر القمــر" ،مجلــة العربــي الجديــد (االلكترونيــة) 12 ،كــانون الثــاني  2017العــدد

الكامل للمجلة متاا على الرابطwww.alaraby.co.uk :

( )42منظمة المؤتمر االسالمي ،مؤتمر وزراا الخارجية (فاس) ،ر.ق 10/23س آيار .1979
( )43منظمــة المــؤتمر االســالمي ،مــؤتمر وزراا الخارجيــة (اســالم آبــاد) ،ر.ق 11/2س 25 ،آيــار
.1980
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( )44منظمــة إقليميــة أسســت ســـنة  1963فــي اديــس أبابــا عقـــب اجتمــاع ر ســاا وزعمــاا القـــارة
االفريقية والبالغ عددهم ()30عضواً ،وفي ولا االجتماع صـودق علـى ميثـاق المنظمـة ،والمكـون

مـــن ديباجـــة و( )33مـــادة ركـــزت علـــى المحافظـــة علـــى ســـيادة دول أفريقيـــا وســـالمتها ،وفـــض
المنازعات بالطرق السلمية ،والتعاون في إطار األمم المتحدة ،ومحاربة االستعمار القـديم والجديـد

واتبــاع سياســـة عـــدم االنحيــاز  .للمزيـــد مـــن التفاصــيل ينظـــر :عمـــر حمــد البرعصـــي " ،التطـــور

التاريخي لمنظمة الوحدة األفريقية إلى االتحاد االفريقي" ،مجلة قار يونس العلمية (،ليبيا) ،العـدد
 ،2010 ،4/3ص ص .17-16

( ) 45ت كلت جامعة الدول العربية على اثر اللقاا الذي جم ممثلـو الـدول العربيـة فـي مصـر بتـاريخ
 25ايلــول  1944وتــوقيعهم علــى مــا عــر( ببروتوكــول االســكندرية ،وتضــمن ميثــاق الجامعــة
العربيــة عــدداً مــن البنــود اهمهــا االعت ـرا( باســتقالل و ســيادة الــدول االعضــاا  ،والمســاواة بــين

الـــدول االعضـــاا ،والســـماا لهـــم بعقـــد المعاهـــدات واالتفاقيـــات شـــريطة عـــدم معارضـــتها لميثـــاق

الجامعة  ،وعدم اللجـوا الـى القـوة لفـض المنازعـات  ،ويقـوم المجلـس بـدور الوسـاطة بـين الـدول

االعضاا ،واصبف الميثاق نافذ المفعول منذ ايار  . 1945للمزيد من التفاصيل ينظر :نـابي عبـد
القادر ،دور جامعـة الـدول العربيـة فـي الحفـا علـى السـيادة االقليميـة للـدول االعضـاا ،اطروحـة

دكتــورا (زير من ـــورة) ،كليـــة الحقــوق والعلـــوم السياســـية ،جامعـــة ابــي بكـــر بلقايـــد (،الجزائـــر)،

 ،2015ص ص . 70-67

( )46منظمـة المـؤتمر االسـالمي ،مــؤتمر وزراا الخارجيـة (الخرطـوم) ،ر.ق 17/29س 27 ،حزيـران
 2002؛ منظمة المـؤتمر االسـالمي ،مـؤتمر وزراا الخارجيـة (اسـطنبول) ،ر.ق 17/31س16 ،
حزيـ ـران  2004؛ منظمـــة المـــؤتمر االســـالمي ،مـــؤتمر وزراا الخارجيـــة (كمبـــاال) ،ر.ق 35/10

 20 ،polحزيران .2008

( )47للمزيـد مــن التفاصــيل حــول الــدول المؤسســة للمنظمـة وتــاريخ انضــمام كــل دولــة ينظــر :اوزلــو،
المصدر السابق ،ص ص.74-71

( )48منظمــــة المــــؤتمر االســــالمي ،مــــؤتمر وزراا الخارجيــــة (اســــطنبول) ،ر.ق 7/7س 15 ،ايــــار
.1976

( )49منظمـــة المـــؤتمر االســـالمي ،مـــؤتمر وزراا الخارجيـــة (طـ ـرابلس) ،ر.ق  8/18س 22 ،ايـــار
.1977
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( )50اعــن عــن تأســيس هــذ الحركــة يــوم  6ايلــول  1961فــي االجتمــاع الــذي عقــد فــي العاصــمة
اليوزســالفية بلغـراد بنــاا علــى طلــب كــل مــن الــرئيس اليوزســالفي جوزيــف بــروز تيتــو( Josip

 )1980-1953( )Broz Titoوالرئيس المصري جمال عبد الناصر والرئيس اإلندونيسي احمـد
سوكارنو ( ، )1967-1945واتفق المجتمعون على اتباع سياسية مستقلة قائمة على التعايش
الســلمي وعــدم االنحيــاز واالنضــمام ألي حلــ

عســكري فــي اطــار الصــراع بــين الــدول الكبــرال،

ومناهضـــة االســـتعمار والعنصـــرية واالمبرياليـــة بجميـ ـ اشـــكالها ،وتســـوية النزاعـــات بـــين الـــدول

االعضــاا بــالطرق الســلمية ،وتحقيــق التنميــة االقتصــادية وبنــاا مجتم ـ دولــي يســود الســالم ،

للمزيــد مــن التفاصــيل ينظــر  :العابــدي اســماا ،دور الجزائــر فــي حركــة عــدم االنحيــاز مــن خــالل

مــؤتمر الجزائــر عــام  1973انمووجـاً  ،رســالة ماجســتير (زيــر من ــورة) ،كليــة العلــوم االنســانية

واالجتما ية ،جامعة محمد خيضر(،الجزائر) ،2015 ،ص ص . 42-40

( )51منظمـــة المـــؤتمر االســـالمي ،مـــؤتمر وزراا الخارجيـــة (داكـــار) ،ر.ق  9/16س 28 ،نيســـان
.1978

( )52المصدر نفس .

( )53إكبــاتن" ،انبعــاس االســتعمار الفرنســي ألفريقيــا مــن جديــد" ،ترجمــة :ســيدي .م .ويــدراوزو ،مجلــة
قرااات افريقية (االلكترونية) 25 ،آيار  ،2016العدد الكامل للمجلة متاا على الرابط:
www.qiraatafriacn.com
( ) 54عبد هللا محمد االلفي" ،مايوت جزيرة على ارض عربية افريقية تحمل الجنسية الفرنسـية" ،نـص
المقال متاا على الرابط:

www.ar-shafaqna.com
( )55مهـــدي جـ ـرادات ،االحـ ـزا والحركـــات السياســـية فـــي الـــوطن العربـــي ،1 ،دار اســـامة للن ـــر
والتوزي ( ،عمان ،)2006 ،ص.104

( ) 56منظمة المؤتمر االسالمي ،مؤتمر القمة االسالمي (مكـة المكرمـة) ،ر.ق  3/8س 28 ،كـانون
الثاني .1981

( )57منظمــــة المــــؤتمر االســــالمي ،مــــؤتمر وزراا الخارجيــــة (النيجــــر) ،ر.ق  14/13س 26 ،ا
.1982

( )58منظمة المؤتمر االسـالمي ،مـؤتمر وزراا الخارجيـة (بـنغالدر) ،ر.ق  14/23س 11 ،كـانون
االول .1983
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( )59منظمــة المــؤتمر االســالمي ،مــؤتمر القمــة االســالمي (الــدار البيضــاا) ،ر.ق  4/12س19 ،

كـــانون الثـــاني  1984؛ منظمـــة المـــؤتمر االســـالمي ،مـــؤتمر وزراا الخارجيـــة (صـــنعاا) ،ر.ق

 15/22س 22 ،كـــانون االول 1984؛ منظمـــة المـــؤتمر االســـالمي ،مـــؤتمر القمـــة االســـالمي
(الكويت) ،ر.ق  5 /18س 29 ،كانون الثاني 1987؛ منظمة المؤتمر االسالمي ،مؤتمر القمـة

االســــالمي (داكــــار) ،ر.ق 1 /14س 11 ،كــــانون االول 1991؛ منظمــــة المــــؤتمر االســــالمي،
مــؤتمر القمــة االســالمي (الــدار البيضــاا) ،ر.ق  7/15س 15 ،كــانون االول 1994؛ منظمــة
المؤتمر االسالمي ،مؤتمر القمة االسالمي (طهران) ،ر.ق  8/17س 11 ،كانون االول 1997؛

منظمة المؤتمر االسـالمي ،مـؤتمر وزراا الخارجيـة (كوااللمبـور) ،ر.ق  22/27س 30 ،كـانون

الثاني 2000؛ منظمة المؤتمر االسـالمي ،مـؤتمر وزراا الخارجيـة (طهـران) ،ر.ق  30/30س،

 30ايـــــار  2003؛ منظمـــــة المـــــؤتمر االســـــالمي ،مـــــؤتمر وزراا الخارجيـــــة (اســـــطنبول) ،ر.ق
45/31س 16 ،حزيران .2004

( )60االلفي ،المصدر السابق.net ،

( )61عبد الجبار ،المصدر السابق ،ص.316

( )62ولد الرئيس محمد تقي عبد الكريم سـنة  1936شـمال جزيـرة القمـر الكبـرال ،والتحـق بالمـدارس
الفرنســية منــذ وقــت مبكــر ودرس فــي كــل مــن مدز ــقر وفرنســا ونــال شــهادة البكــالوريوس فــي

الهندســة ،وبعــد عودتـ الــى جــزر القمــر تــولى عــدة مناصــب منهــا وزيــر التعلــيم للمــدة (-1971

 )1974ومن ثم وزير الداخلية سنة  ،1975وقد واتهم في السنة واتها بالم اركة فـي االنقـال
العســكري ،وعلــى اثــر ولــا ج ـرال اعتقال ـ واودع الســجن حتــى ســنة  ،1978وبعــد نجــاا انقــال

الرئيس احمد عبد هللا عبد الرحمن اطلق سراح  ،وتولى رئاسة البرلمان حتى سنة  ،1984سافر

الى فرنسا ليعود بعدها وينتخب رئيساً للجمهوريـة سـنة  1996لكنـ تـوفي بعـد سـنتين مـن ولـا.
للمزيد من التفاصيل ينظر :حامد علي محضار " ،الرئيس محمد تقي عبد الكريم مـن قمـة الحـب
الى قاع الكراهية " ،النص الكامل للمقال متاا علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة ( االنترنـت) علـى

الموق :

www.fromcomoros.com

(" )63جزر القمر" ،النص الكامل متاا على الرابط:

www.ar-wikipedia.org

؛ فواز ،المصدر السابق ،ص.35

( )64عبد الجبار ،المصدر السابق ،ص.315
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)65( Robert William Crabtree, Maore Farantsa, The Self-Determination of
Mayotte to Become a Department of France, University of Adelaide.
Australia, 2015, p.57.
www.marefa.org
(" )66جزر القمر" ،النص الكامل للمقال متاا على الرابط:
)67( Crabtree, op.cit, p.57.
( )68اليــاس الغائــب" ،انج ـوان واخواتهــا والحنــين الــى االســتعمار" ،الــنص الكامــل للمقــال متــاا علــى
الرابط:

www.sadaress.com

( )69منظمــة المــؤتمر االســالمي ،مــؤتمر القمــة االســالمي (طه ـران) ،ر.ق  8/41س 11 ،ت ــرين
االول .1997

( )70منظمـــة المـــؤتمر االســـالمي ،مـــؤتمر وزراا الخارجيـــة (الدوحـــة) ،ر.ق  25/42س 17 ،آوار
.1998

( " )71تسلسل زمني لألحداس منذ استقالل انجوان عن جزر القمر" النص الكامل متاا على الرابط:
www.aljazeera.net ; Crabtree, Op. cit, p.58.
( )72عبــد الملــا عــودة" ،جمهوريــة اتحــاد القمــر" ،جريــدة االهـرام ،العــدد  9 ،42037كــانون الثــاني
.2002

( )73منظمــة المــؤتمر االســالمي ،مــؤتمر وزراا الخارجيــة (اوزــادوزو) ،ر.ق  26/43س 1 ،تمــوز
.1999

( )74عودة ،المصدر السابق.

( )75عسكري وسياسي قمري درس في اكاديمية مكناس الملكية في المغر ثم فـي معهـد الحـر فـي
فرنسا ،شغل منصب رئـيس الجمهوريـة سـنة  ،1999ينظـر  " :انتخـا الكولونيـل ززالـي عثمـان

رئيس ـاً لجــزر القمــر" ،جريــدة ال ــرق االوســط (االلكترونيــة)  12 ،ايــار  ، 2016الــنص الكامــل

للمقال متاا على الرابط:

www.aawsat.com

(" )76انقـــال عســـكري ابـــيض يطـــيف بـــرئيس جـــزر القمـــر" ،صـــحيفة البيـــان (االلكترونيـــة) 1 ،ايـــار
 ،1999النص الكامل للمقال متاا على الرابط:

www.albayan.ae

(" )77قائمة االنقالبات العسكرية في افريقيا" ،النص الكامل للمقال متاا على الرابط:
www.ar-wikipedia.org
( )78سميحة ناصر خليف" ،موق جزر القمر" ،النص الكامل للمقال متاا على الرابط:
www.mawdoo3.com
( )79قائمة االنقالبات العسكرية ،المصدر السابق.net ،
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( )80منظمــة المــؤتمر االســالمي ،مــؤتمر القمــة االســالمي (الدوحــة) ،ر.ق  18/9س 13 ،ت ــرين
الثاني .2000

(" )81جزر القمر" ،المؤسسة العربية للثقافة ،النص الكامل متاا على الرابط:
www.al-hakawati.la
( )82تعرضت الواليـات المتحـدة االمريكيـة يـوم الثالثـاا  11ايلـول  2001الـى هجـوم بطـائرتين لنقـل
الركــا نــوع بوينــا  767اســتهدفتا مبنيــي التجــارة العــالمي وطــائرة بوينــا  757اســتهدفت مبنــى
وزارة الدفاع االمريكية البنتازون واتهمـت الواليـات المتحـدة االمريكيـة تنظيمـات اسـالمية مت ـددة

بالهجوم لتبدأ بعدها مرحلة جديدة بما يعـر( بـالحر علـى االرهـا  ،للمزيـد مـن التفاصـيل ينظـر:
تييـــري ميســـان ،الخديعـــة الرهيبـــة ،ترجمـــة :رنـــدة بعـــث ،1 ،التكـــوين للطباعـــة والن ـــر والوليـــد
للدراسات والن ر والتوزي ( ،دم ق ،)2002 ،ص ص.29-21
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